
                 ČERVEN 2022 
 
Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem 
promítání. Včas nevyzvednuté rezervace jsou automaticky zrušeny. Zrušené vstupenky 
mohou být prodány případným zájemcům o dané představení. 
 
JEŽEK SONIC 2 
středa 1.6. v 15.30h 
USA/2022, režie: Jeff Fowler, 110 minut, české znění 
Ve chvíli, kdy Doktor Robotnik (Jim Carrey) osudově uvízl na Houbové planetě, ztratil ježek 
Sonic jediného opravdu schopného nepřítele. A začal se hodně nudit. Občas vypomůže policii 
dopadnout pár „nepolapitelných“ gaunerů, ale jinak nemá svou modrou energii do čeho 
vrhnout, což jeho největšího kámoše, šerifa Toma (James Marsden), docela stresuje.   
vstupné 60 Kč 
 
KDYŽ PRŠÍ SLZY 
středa 1.6. v 19.00h 
ČR/2022, režie: Michaela Semela, 83 minut, nevhodné do 15 let 
Půvabná, ale zakřiknutá optička Klára má za manžela policistu Martina, ze kterého se 
postupem času stává alkoholik. V opilosti se pak mění v násilníka a terčem jeho slovních i 
fyzických útoků je právě jeho manželka. Ta dlouho věří, že se situace změní a že bude vše 
jako dřív.    
vstupné 130 Kč/ členové filmového klubu 110 Kč 
 
ZAKLETÁ JESKYNĚ 
čtvrtek 2.6. v 17.30h 
neděle 5.6. v 17.30h 
ČR/SR/2022, režie: Marianna Čengel Solčanská, 98 minut, přístupný 
Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si z ní můžou vzít 
tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu jeskyně si nesmí nic odnést. 
Toho, kdo si rubíny vezme, postihne kletba.   
vstupné 140 Kč 
 
VYŠEHRAD: FYLM 
čtvrtek 2.6. ve 20.00h 
pátek 10.6. v 17.30h 
ČR/2022, režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek, 103 minut, nevhodné do 15 let 
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když 
„prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl 
jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to 
jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. 
vstupné 130 Kč 
 
 
 
 
 



TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT 
pátek 3.6. v 17.30h 
neděle 12.6. v 17.30h 
čtvrtek 23.6. v 17.30h 
ČR/2022, režie: Emil Křižka, 110 minut, přístupný 
Populární komediální skupina Tři tygři se se svým nevázaným humorem vydává dobýt velká 
plátna kin. Konečně! V celovečerním příběhu Tří tygrů získají dva troubové z Ostravy 
výherní tiket na osm milionů korun. Vyrážejí s ním do Prahy, ale v patách mají hordu 
ziskuchtivých hrdlořezů. A taky jsou nebezpeční sami sobě. 
vstupné 130 Kč 
 
TOP GUN: MAVERICK  
pátek 3.6./20.00h/dab 
čtvrtek 9.6./20.00/tit 
neděle 19.6./20.00/dab 
USA/2022, režie: Joseph Kosinski, 131 minut, nevhodné do 12 let 
Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už 
přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to by ho z 
kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na průšvihy, 
což se s armádní kariérou taky docela vylučuje.  
vstupné 140 Kč 
 
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 
sobota 4.6. v 17.00h 
USA/2022, režie: Sam Raimi, 127 minut, nevhodné do 12 let, dabing 
Ve snímku „Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství“ filmový svět studia Marvel otvírá 
brány do paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do 
neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje 
do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným 
soupeřem. 
vstupné 140 Kč 
 
PÁNSKÝ KLUB 
sobota 4.6. ve 20.00h 
neděle 5.6. ve 20.00h 
neděle 12.6. ve 20.00h 
ČR/2022, režie: Matěj Balcar, 89 minut, nevhodné do 12 let 
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Sympatický a 
nesmělý učitel Cyril se obává svých lechtivých představ o studentkách. Neomalený erotoman 
a notorický záletník Eda si stále dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák Martin se prezentuje 
jako velký milovník, ale jeho vystupování budí spíše rozpaky. Postarší scenárista Přemek 
(Bolek Polívka) by se rád ubránil svodům své dlouholeté múzy, zatímco vyhořelý rocker Gigi 
už má to nejlepší očividně dávno za sebou… Nebo ne?  
vstupné 140 Kč 
 
 
 
 
 
 



UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK 
neděle 5.6. v 15.00h 
Belgie/Francie2022, režie: Ben Stassen, Benjamin Mousquet, 95 minut, české znění 
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a 
napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. 
Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi ostatní a mít kamarády.   
vstupné 130 Kč/ RV 468 Kč 
 
BIOSENIOR 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 
středa 8.6. v 16.00h 
ČR/2022, režie: Rudolf Havlík, 95 minut, přístupný 
Ve filmu Po čem muži touží se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. V jeho 
pokračování poznáváme na počátku Irenu Kopáčovou, psycholožku, specialistku na 
partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období. Její doporučení klientům 
se trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má ordinaci 
a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře. 
vstupné 60 Kč 
 
TUTANCHAMON: POSLEDNÍ VÝSTAVA 
středa 8.6. v 19.00h 
Itálie/2022, režie: Ernesto Pagano, 78 minut, titulky, přístupný 
Dokumentární film Tutanchamon – poslední výstava je unikátní oslavou ke stému výročí 
tohoto revolučního objevu. Dává příležitost setkat se s egyptským králem ve zlaté masce 
a zblízka nahlédnout mezi jeho početné poklady.   
vstupné 110 Kč/ členové filmového klubu 90 Kč 
 
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 
čtvrtek 9.6./17.00/dab 
pátek 10.6./20.00/tit 
sobota 11.6./17.00/dab/3D 
sobota 11.6./20.00/dab 
pátek 17.6./20.00/dab 
sobota 18.6./17.00/tit 
sobota 25.6./17.00/dab 
USA/2022, režie: Colin Trevorrow, 147 minut, nevhodné do 12 let 
Příběh filmu Jurský svět: Nadvláda se odehrává čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar, 
původního domova oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně i 
nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho jsme si museli zvyknout na jejich přítomnost 
v našem ekosystému, i na to, že už patrně nestojíme na vrcholu potravního řetězce. Existují 
lidé, kteří chtějí tuhle novou ohromnou sílu zneužít pro svůj prospěch, a na druhé straně lidé, 
již jim v tom chtějí zabránit a snaží se udržet svět v maximální možné rovnováze.  
vstupné ve 2D 150 Kč/ vstupné ve 3D 160 Kč 
 
 
 
 
 
 
 



NÁMĚSÍČNÍCI 
neděle 12.6. v 15.00h 
Německo/2022, režie: Ali Samadi Ahadi, 85 minut, české znění 
Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat! Když starší brácha Petr jedné noci zjistí, že 
jeho sestra Anna zmizela, uvědomí si, že její bláznivý příběh o mluvícím broukovi nebyl 
vymyšlený. Anna byla unesena zlým Měsíčním mužem, když se pokusila pomoci broukovi, 
panu Zoomzemanovi. Aby ji zachránil, Petrovi nezbyde nic jiného, než se vydat za ní - na 
Měsíc. 
vstupné 140 Kč/ RV 504 Kč 
 
DVA SVĚTY 
středa 15.6. v 19.00h 
Francie/2022, režie: Emmanuel Carrere, 106 minut, titulky, nevhodné do 12 let 
Uznávaná spisovatelka Marianne Wincklerová chce svou novou knihu věnovat vrstvě 
sociálně slabších, kteří se na severu Francie potýkají s nejistým zaměstnáním. Aby látku 
zpracovala co nejautentičtěji, zatají svou pravou identitu a nechává se najmout jako uklízečka. 
Čím více se noří do světa tvrdé, podhodnocené práce, tím více rozpoznává, jak vypadá život 
těch, kteří žijí od výplaty k výplatě, ale také jaké je to být společensky neviditelná.   
vstupné 110 Kč/ členové filmového klubu 90 Kč 
 
ANDÍLCI ZA ŠKOLOU 
čtvrtek 16.6. v 17.30h 
neděle 19.6. v 17.30h 
čtvrtek 30.6. ve 20.00h 
ČR/2022, režie: Jan Lengyel, 98 minut, přístupný 
Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich otcem stěhují do nového 
města. S tím souvisí změna školy a hledání si nových kamarádů. Nikola nastupuje do deváté 
třídy, do pro ni nepřátelského prostředí, kde si musí vydobýt svoje místo. Nemá to však vůbec 
jednoduché, protože holkám šéfuje Majda, která nelibě nese to, že třídní idol Šimon začne po 
nové žákyni nenápadně pokukovat. Nikola je oproti ostatním holkám trochu jiná, zúčastnila se 
matematické olympiády, zpívá ve školním sboru a je tak trochu šprtka, které utíkají nejnovější 
trendy.  
vstupné 140 Kč 
 
KDYBY RADŠI HOŘELO 
čtvrtek 16.6. ve 20.00h 
sobota 18.6. ve 20.00h 
ČR/2022, režie: Adam Koloman Rybanský, 84 minut, nevhodné do 12 let 
Obyvatelé vesnice se chystají na Velikonoce, chlapi před hospodou komentují zelené pivo a 
nebezpečí chemtrails, když oslavu na návsi naruší náraz dodávky do kašny. Řidiči se podařilo 
zmizet, všem je ale jasné, že šlo o teroristický čin. Bezpečí celé vesnice teď závisí na hasičích, 
na jejich odhodlanosti a akci. Náčelník hasičů a jeho zástupce jsou celoživotní přátelé, jsou 
jako otec a syn, mentor a jeho student. S ostatními hasiči se pouští do pátrání po pachateli a 
taky musí zajistit hladký průběh Velikonoc.  
vstupné 130 Kč 
 
 
 
 
 



 
RAKEŤÁK 
pátek 17.6. v 17.30h  
neděle 19.6. v 15.00h 
neděle 26.6. v 15.00h 
USA/2022, režie: Angus MacLane, 95 minut, české znění 
Příběh mladého astronauta Buzze Rakeťáka, který se poté, co se svým velitelem a posádkou 
ztroskotá na nepřátelské planetě, snaží najít cestu domů skrze prostor a čas a zároveň čelí 
hrozbě ohrožující bezpečnost vesmíru 
vstupné 140 Kč/ RV 504 Kč 
 
KDE JE ANNE FRANKOVÁ 
středa 22.6. v 19.00h 
Belgie/Francie/2022, režie: Ari Folman, 99 minut, titulky, nevhodné do 12 let 
Kde je Anne Franková začíná zázrakem: Kitty, imaginární kamarádka, které Anne Franková 
psala svůj slavný deník, ožije v dnešním Amsterdamu. Kitty, která si neuvědomuje, že od té 
doby uběhlo 75 let, je přesvědčená, že když je naživu ona, musí být i Anne. Vydává se na 
cestu do časů Anny Frankové, aby svou milovanou přítelkyni našla.  
vstupné 110 Kč/ členové filmového klubu 90 Kč 
 
PREZIDENTKA 
čtvrtek 23.6. ve 20.00h 
sobota 25.6. ve 20.00h 
neděle 26.6. v 17.30h 
ČR/2022, režie: Rudolf Havlík, cca 100 minut, nevhodné do 12 let 
Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je zahlcená 
prací: její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez 
pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a 
v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale.  

vstupné 140 Kč 
 
PÁRTY HÁRDER 
pátek 24.6. v 17.30h 
ČR/2022, režie: Martin Pohl, cca 100 minut, nevhodné do 15 let 
Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. Režisér Martin Pohl, známý jako kontroverzní 
rapper Řezník nebo jako autor Mártyho frků, natočil pokračování své extrémně nekorektní 
komedie Párty Hárd. Česká kina letos nic šílenějšího s velkou pravděpodobností neuvedou. V 
Párty Hárder: Summer Massacre se vrátí parta kamarádů z prvního filmu.  
vstupné 130 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELVIS 
pátek 24.6. ve 20.00h 
neděle 26.6. ve 20.00h 
USA/2022, režie: Baz Luhrmann, 153 minut, titulky, nevhodné do 12 let 
Film Baze Luhrmanna "Elvis" o životě a hudbě Elvise Presleyho z pohledu jeho 
komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem. Příběh se 
zabývá složitou dynamikou mezi Presleym a Parkerem, která trvá více než 20 let, od 
Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho nebývalou slávu, na pozadí vyvíjející se kulturní 
krajiny a ztráty nevinnosti v Americe. Ústřední postavou této cesty je jedna z 
nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob v Elvisově životě, Priscilla Presleyová.   
vstupné 140 Kč 
 
SIBYL 
středa 29.6. v 19.00h 
Francie/2022, režie: Justine Triet, 99 minut, titulky, nevhodné do 12 let 
Sibyl je bývalá spisovatelka, ze které se stala psychoterapeutka. V momentě profesního 
opotřebování, kdy ji pohltí touha opět psát, se rozhodne opustit většinu svých pacientů. 
Zatímco hledá inspiraci, objeví se Margot – nevyrovnaná mladá herečka, která Sibyl prosí, 
aby ji přijala na terapii. Uprostřed natáčení Margot otěhotní s představitelem hlavní role, a 
stává se tak jedním z vrcholů milostného trojúhelníku – třetím je přímo režisérka filmu.   
vstupné 110 Kč/ členové filmového klubu 90 Kč 
 
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 
čtvrtek 30.6. v 17.30h  
USA/2022, režie: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val, 88 minut, české znění 
Padoucha Grua všichni znají jako mistra zločinu. Teď se ovšem píšou sedmdesátá léta a Gru 
je zakomplexovaný dvanáctiletý kluk, který o takové kariéře zatím jen sní ve svém pokojíčku. 
Šťastnou náhodou jednoho krásného dne narazí na čtveřici naprostých Mimoňů (staří známí 
Kevin, Stuart, Bob a nováček Otto, což je Mimoň s rovnátky a akutní potřebou obejmutí).  
vstupné 140 Kč/ RV 504 Kč 
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